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  السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

 .�سم هللا الرحمن الرحیم
له وعلى آ ،نبینا محمد عبده ورسوله على و�ارك وصلى هللا وسلم ،رب العالمین الحمد هلل 

 .اللهم اغفر لنا ولشیخنا وللمستعمین برحمتك �ا أرحم الراحمینأجمعین، وصحبه 
 : -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام المجدد محمد بن عبد الوهاب  
 �اب قول: ما شاء هللا وشئت. "

ما  :لون فقال: إنكم تشر�ون، تقو  -صلى هللا علیه وسلم-أتى النبي  اأن یهود��  عن ُقَتیَلة:
ن �حلفوا أإذا أرادوا  -صلى هللا علیه وسلم-شاء هللا وشئت، وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي 

عن  وله أ�ًضا شاء ثم شئت. رواه النسائي وصححه،أن �قولوا: ورب الكعبة، وأن �قولوا: ما 
ي لتنأجع«: ما شاء هللا وشئت. فقال: -صلى هللا علیه وسلم-ن رجًال قال للنبي ابن عباس: أ

یت �أني ، والبن ماجه عن الطفیل أخي عائشة ألمها، قال: رأ»ا؟ بل ما شاء هللا وحدههلل ند� 
: و�نكم ، قالواأتیت على نفر من الیهود، قلت: إنكم ألنتم القوم، لوال أنكم تقولون: ُعَز�ر ابن هللا

قلت: فنتم القوم لوال أنكم تقولون: ما شاء هللا وشاء محمد، ثم مررت بنفر من النصارى، أل 
ولون: قلوال أنكم ت إنكم ألنتم القوم، لوال أنكم تقولون: المسیح ابن هللا، قالوا: و�نكم ألنتم القوم،

 .ما شاء هللا وشاء محمد
ل: فأخبرته فقا - علیه وسلمصلى هللا-فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتیت النبي  
ن طفیًال أما �عد؛ فإ«قلت: نعم. قال: فحمد هللا وأثنى علیه، ثم قال:  »هل أخبرت بها أحًدا؟«

 عنها، فال رأى رؤً�ا أخبر بها من أخبر منكم، و�نكم قلتم �لمة �ان �منعني �ذا و�ذا أن أنهاكم
 .» وحدهتقولوا: ما شاء هللا وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء هللا

 فیه مسائل:  
 .األولى: معرفة الشرك األصغر

 .الثانیة: فهم اإلنسان إذا �ان له هوى  
م الخلق ما فكیف �من قال: �ا أكر  ،»أجعلتني هلل نًدا؟«: -صلى هللا علیه وسلم-الثالثة: قوله  

 .لي من ألوذ �ه سواك عند حلول الحادث العمم؟ والبیتین �عده
 .»�منعني �ذا و�ذا«لقوله:  ؛من الشرك األكبرالرا�عة: أن هذا لیس  
 .الخامسة: أن الرؤ�ا الصالحة من أقسام الوحي 
 .السادسة: أنها قد تكون سبًبا لشرع �عض األحكام" 
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ه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�
 أجمعین، أما �عد، 

م في �اب مضى :: �اب قول-حمه هللا تعالىر -فیقول المؤلف  وأن  ،ما شاء هللا وشئت، وهذا تقدَّ
لكن قد تقتضي المساواة، وقد تقتضي التشر�ك في أصل الشيء دون  ،الواو تقتضي التشر�ك

مساواته، دون مساواته المشرَّك �المشرَّك �ه، فإن �ان هذا التشر�ك مع المساواة فهو الشرك 
ملة، و�ن �ان التشر�ك في أصل المسألة دون المساواة فهذا هو الشرك األكبر المخرج من ال

 األصغر.
 ؛ن فقال: إنكم تشر�و  -صلى هللا علیه وسلم-ا أتى النبي : عن ُقتیلة أن یهود�� -رحمه هللا-قال 

ما شاء هللا وشاء محمد، فإن �ان المراد  :ما شاء هللا وشئت، الحدیث اآلخر: تقولون  :تقولون 
ما  :ما شاء هللا وشئت فالمعنى واحد، و�ن �ان تقولون  :-صلى هللا علیه وسلم-سول تقولون للر 

 فیكون هذا أعم، ،وغیره -علیه الصالة والسالم-شاء هللا وشئت أیها الُمخاَطب مما �عم النبي 
ومتى �كون أصغر، إذا اعتقد  ،وعلى �ل حال �الهما من الشرك، وعرفنا متى �كون الشرك أكبر

في  -جل وعال -ن الملة، و�ن اقتضى المشار�ة هللهذا التشر�ك فهو شرك أكبر مخرٌج مالمساواة ب
من �ل وجه فهذا �كون  -جل وعال-وأنه ال أحد �ساوي هللا  ،مع التباین ومع االختالف ،األصل

 من النوع األصغر.
 .-جل وعال-وتقولون: والكعبة، �عني تحلفون �غیر هللا 

 طالب:...
لكن دون  الماذا شرَّك في اللفظ؟ إال أن فیه نوعً  ؟شارك في اللفظ لكن لمَ  ،مشار�ة في اللفظ

ن م«والحلف �غیر هللا شرك،  ،أي تحلفون �الكعبة ،والكعبة :أقل من المساواة. وتقولون  ،المساواة 
ي على �عني أقرَّ الیهود -صلى هللا علیه وسلم-النبي  فأمرهم »حلف �غیر هللا فقد �فر أو أشرك

صلى هللا علیه  -، فأمرهم النبي-علیه الصالة والسالم-أقره النبي  ،هذا من الشرك إن :قوله
النسائي  ما شاء هللا ثم شئت، رواه  :ورب الكعبة، وأن �قولوا :إذا أرادوا أن �حلفوا أن �قولوا -وسلم

 وصححه.
ودي وهذا الیه فالحكمة ضالة المؤمن ُتقبل ممن جاء بها، ،افادة من العدو والخصم إذا قال حق� اإل

ما قال، وسیأتي في حدیث الطفیل أنه قال الیهودي  -صلى هللا علیه وسلم-الذي قال للنبي 
 ، الیهود وقعوا من-علیه الصالة والسالم-فأقره النبي  ،للطفیل في الرؤ�ا �ذا و�ذا ى والنصار 

ن هوى في الشرك فیما هو أعظم من ذلك، و�ذلك النصارى، مما یدل على أن انتقادهم للمسلمی
نفوسهم و�ال لو �انوا صادقین و�تحرجون عن مثل هذه األلفاظ لما وقعوا فیما هو أعظم من 

إذا أرادوا أن �حلفوا أن  -صلى هللا علیه وسلم-، فأمرهم النبي -�ما سیأتي -الشرك األكبر
 وصححه.  ،ثم شئت، رواه النسائي ،ما شاء هللا :وأن �قولوا ،ورب الكعبة :�قولوا
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ن شر�عة اإلسالم مأخوذة من الشرائع إ ،إن شر�عة اإلسالم :مفتونین من الكتبة قالوا�عض ال
ن أل ؛ن للمتقدمین من الیهود والنصارى أثًرا في هذه الشر�عة وفي شرائعها وتشر�عها�السا�قة، و 

 ، فَقِبل. -علیه الصالة والسالم-الیهودي قال للنبي 
یه عل -�ه، النبيالشر�عة، وأنهم �قبلون الحق ممن جاء أّوًال هذا فیه دلیل على اإلنصاف في هذه 

ولو أوحي إلیه �شيء  ،إلیه �شيء، وهو مبلغ عن ر�ه في هذه المسألة لم یوحَ  -الصالة والسالم
من هذا لما أقرهم على ذلك، ولم �منعه الحیاء من الرد علیهم �ما سیأتي في الحدیث الالحق، 

ى حي یدل على منعها، و�ذا خلت المسألة من الدلیل تبقى علو  هفالمسألة خالیة من الدلیل، ما فی
 .؟ اإل�احةماذااألصل وهو 

  طالب:...
وقد ینزل الوحي �الموافقة، قد ینزل الوحي �الموافقة �ما قالوا في حدیث: قال العباس: إال 

قصة ال لهذه ا، �عني نزل الوحي موافقً »إال اإلذخر«: -صلى هللا علیه وسلم-اإلذخر، فقال النبي 
-لنبي ، ولذا تجدونه في �ثیٍر من األحوال ُ�سأل ا-علیه الصالة والسالم-التي ُنبِّه علیها النبي 
فیجیبه �ما أوحي إلیه �ه، مما هو  »أین السائل؟«فیسكت، ثم �قول:  -علیه الصالة والسالم

بل یتر�ث،  ،جواب لهذا السؤال، و�عض العلماء �أخذ من هذا أن المفتي ال �ستعجل في الجواب
علیه الصالة  -تر�ث وفي هذا تر�یة للمفتین �عدهال �ستعجل، و�م من عجلة قادت إلى الخطأ، فی

، أنه �سكت، حتى یتأمل السؤال، و�رتب علیه الجواب الصحیح، وله أ�ًضا �عني -والسالم
 : ما-صلى هللا علیه وسلم-أن رجًال قال للنبي  -رضي هللا عنهما-النسائي، عن ابن عباس 

شاء هللا  ا؟ ماأجعلتني هلل ند� « »ا؟ ما شاء هللا وحدهأجعلتني هلل ند� «شاء هللا وشئت، فقال: 
 و�نكاره على من قال له ما شاء هللا وشئت یدل -علیه الصالة والسالم-دلیل على جوا�ه  »وحده

ر عن الخبر السابق، والالحق.  على أن هذا الخبر متأخِّ
 ئشة ألمها، قال: رأیت �أني أتیُت، رأیُت رؤ�ا منام، رأیت �أنيوالبن ماجه عن الطفیل أخي عا

 أتیُت، ولو �انت رؤ�ة �قظة لقال: رأیت أني، قال: �أني أتیت على نفر من الیهود أتباع موسى
م نتم القو أل، قلت: إنكم ألنتم القوم، لوال أنكم تقولون: ُعَز�ر ابن هللا، قالوا: و�نكم -علیه السالم-

وم، ولون: ما شاء هللا وشاء محمد، ثم مررت بنفر من النصارى، فقلت: إنكم ألنتم القلوال أنكم تق
 وشاء هللالوال أنكم تقولون: المسیح ابن هللا، قالوا: و�نكم ألنتم القوم، لوال أنكم تقولون: ما شاء 

فأخبرته  -صلى هللا علیه وسلم-محمد، فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتیت النبي 
إن أما �عد؛ ف«قلت: نعم. قال: فحمد هللا وأثنى علیه، ثم قال:  »هل أخبرت بها أحًدا؟«ال: فق

أنهاكم  طفیًال رأى رؤً�ا أخبر بها من أخبر منكم، و�نكم قلتم �لمة �ان �منعني �ذا و�ذا أن
 .»عنها، فال تقولوا: ما شاء هللا وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء هللا وحده
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 اأنتم القوم تعر�ف جزئي الجملة یدل على الحصر، والحصر و�ن لم �كن حقیقی�  ،قومإنكم ألنتم ال
لكنه یدل على مكانة هؤالء القوم �ما تقول: الشاعر حسان، الشاعر حسان،  ،هو حصٌر إضافي

؟ المسند على المسند إلیه، حصر المسند على حصرت ماذاشعراء غیره؟ لكن �أنك  هوما فی
ولیس  اإضافی�  اوهذا �سمونه حصرً  ،أنك حصرت الشعر �له في حسان�عني � ،المسند إلیه

ن معز�ر ابن هللا، رجل صالح  ،عز�ر ابن هللا :�حصر حقیقي، إنكم ألنتم القوم لوال أنكم تقولون 
لهم وال  أتباع موسى وولي من أولیاء هللا، اعتقدوا فیه هذا االعتقاد الباطل، وأنه ابن هلل، وال حجة

 .ذلك، بینما الشبهة عند النصارى سیأتي ذ�رهاشبهة لهم في 
لة قالوا: وأنتم ألنتم القوم، لوال أنكم تقولون: ما شاء هللا وشاء محمد، �عني لوال هذه الخص 

لذي المتضمنة للشرك �نتم أنتم القوم ال غیر�م، وفرٌق بین الشرك الذي وقع فیه الیهود، والشرك ا
ت فیه الیهود من النوع األكبر المخرج عن الملة، وما وقع وقعت فیه هذه األمة، الشرك الذي وقع

ت بنفر من النصارى وقلت: إنكم ألنتم ر فیه هذه األمة من هذا اللفظ من النوع األصغر. ثم مر 
ي، القوم لوال أنكم تقولون: المسیح ابن هللا. هذه رؤ�ا، والرؤ�ا �مفردها ال یثبت بها حكم شرع

-، اكتسبت الشرعیة من إقرار النبي -صلى هللا علیه وسلم-بي واكتسبت الشرعیة من إقرار الن
 .-علیه الصالة والسالم

ه على ضحینما رأى األذان في المنام وعر  ،�ما في حدیث عبد هللا بن ز�د حینما رأى األذان 
ه علی -فاكتسبت الشرعیة من إقرار النبي »إنها لرؤ�ا حق«فقال:  -علیه الصالة والسالم-النبي 

 ، والرؤ�ا �ما جاء في الحدیث الصحیح جزٌء من ستة وأر�عین جزًءا من النبوة،-والسالمالصالة 
ا، ص من جزء من النبوة وال �كون نبی� جزٌء من ستة وأر�عین جزًءا من النبوة، وقد �كتسب الشخ

سمعنا هذا أن من رأى رؤ�ا صالحة �كون فیه من النبوة هذا الجزء الذي �كسبه العصمة وما 
ك، ال، و�ن �ان فیه جزء من شيء �حسبه، �ما أن من �ان فیه خصلة من النفاق �انت أشبه ذل

اهلیة فیه جاهلیة وال منافق، من �انت فیه خصلة من خصال الج :فیه خصلة من النفاق وال �قال
ة ا، هذا فیه جزء من النبوة، الرؤ�ا الصالحة یراها المؤمن أو ُترى له جزء من ست�كون جاهلی� 

مره في أول أ -علیه الصالة والسالم-جزًءا من النبوة، وخّرجوا هذه النسبة على أن النبي وأر�عین 
یرى الرؤ�ا الصالحة، لمدة ستة أشهر، و�ان ال یرى رؤ�ا إال جاءت مثل فلق الصبح، مدة ستة 
 أشهر، ومدة النبوة ثالث وعشرون سنة، وستة األشهر �النسبة إلى الثالثة والعشر�ن نسبة النصف

 ة أشهر نصف َسنة إلى الثالثة والعشر�ن واحد على ستة وأر�عین �ما هو معروف.ست
ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم ألنتم القوم لوال أنكم تقولون: المسیح ابن هللا. ما شبهة 

شبهة، لكن ما شبهة النصارى في قولهم: المسیح ابن  هالیهود في قولهم: عز�ر ابن هللا؟ ما فی
منه، ونفخ فیه من روحه، على �ل حال لهم هذه  ه جاء من غیر أب، وهو روح روحأن هللا؟

لم یلد  -جل وعال-الشبهة، ولكنهم على �اطل؛ ألن النّص القطعي عندهم وعند غیرهم أن هللا 
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المسیح ابن هللا، المسیح هو عیسى ابن مر�م، عیسى  :ولم یولد، فهذه الشبهة �اطلة، إنكم تقولون 
ألنه �مسح األبرص واألعمى واألكمه، ثم �عود بر�ًئا، وقیل ألنه هناك  ؛مي مسیًحاابن مر�م، وسُ 

في المسیح الدجال قال: ألنه �مسح األرض، �قطعها، وهو ممسوح القدم، هو ممسوح القدم، 
 .ممسوحة عینه

 :...طالب
وا�ة �عني �ارزة تكون ممسوحة؟ على �ل حال المسیح ابن مر�م مسیح هدا�ة، والدجال مسیح غ

 ن: ما شاءمسیح غوا�ة. لوال أنكم تقولون: المسیح ابن هللا، قالوا: إنكم ألنتم القوم لوال أنكم تقولو 
هللا وشئت، �قول، �قول الطفیل: فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، أخبرت بها من أخبرت، ثم 

ل أخبرت بها ه«فأخبرته، �عني قصَّ علیه الرؤ�ا، قال:  -صلى هللا علیه وسلم-أتیت النبي 
 قلت: نعم. هل �فترق الحال فیما لو لم �كن أخبر بها أحد عن �ونه أخبر بها أحًدا؟  »أحًدا؟

 هل أخبرت بها أحًدا؟  -علیه الصالة والسالم-ولماذا �سأله النبي 
 :...طالب

 رفرق؟ لو لم �خب هالطفیل رأى �ذا، فی -علیه الصالة والسالم-لو ما أخبر بها أحد لقال النبي 
ل رأى إن الطفی :ألتى �الجواب ابتداًء وأخبرهم �الحكم ابتداًء نعم، أخبر �الحكم ابتداًء، وال قال

 وقیل له �ذا و�ذا من یهودي ونصراني لما قد �قع فیه �عض من في قلبه من المرض من الشك.
 :...طالب
 �قول؟  ماذا

  طالب: ...........
 .وتفهم �إذن هللا تواصل إلى أن نصل،اصبر 

علیه  -وخطب النبي، -علیه الصالة والسالم-و�انت بینه و�ین الرسول  ،لو لم �خبر بها طفیل 
 اذ�سمع ه منو�یَّن الحكم ابتداًء ُألِمن أن یتردد أو �شك من في قلبه مرض،  -الصالة والسالم

 .ى الشر�عة متلقاة من الیهود والنصار  :�قولون  مرض، ما یثار اآلن ممن في قلو�همالكالم مثل 
م �عني خطب �الناس، ث ،قلت: نعم، قال: فحمد هللا وأثنى علیه »هل أخبرت بها أحًدا؟«قال:  

نَّة في الخطبة أن �حمد هللا و�ثني علیه ثم �قول: أما �عُد، مع  »أما �عد«قال:  قیة أر�ان �هذه السُّ
-ا عن النبي وشرائط الخطبة، وجاءت هذه الكلمة أو الجملة الشرطیة في أكثر من ثالثین حدیثً 

نَّة أن �قال في الخطبة: أما �عد بهذا اللفظ، وفي المواضع �ل-علیه الصالة والسالم ها ما ، فالسُّ
: و�عد التي هي مستعملة من القرن العاشر فما �عد، استبدلوا -علیه الصالة والسالم-جاء عنه 

نة ال تتأدى إال بهذا اللفظ ،الواو )أماب(  . -سالمعلیه الصالة وال-لنبي أما �عد �ما قال ا ،والسُّ
 :...طالب
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م ولم یتقدم شيء، الثالثون أو أك ؛ثم أما �عد هما فی ،ثم هما فی ثر ألن ثم تعطف على شيء تقدَّ
أما �عد لیس فیها و�عد، ولیس فیها ثم أما �عد،  :في قوله -علیه الصالة والسالم-عن النبي 

 الفأما �عد �ما هنا، ثم أراد أن ینتقل إلى �الم آخر  :�عني لو انتقل من �الم إلى �الم فقال
 مانع أن �قول: ثم أما �عد، عطًفا على الكالم األول.

ومن أهل اإلدراك  ،وهو من أهل االطالع الواسع -في تفسیر الطبري تحقیق الشیخ محمود شاكر
 یوجد ه، ألنأخو الشیخ أحمد شاكر ،محمود شاكر، محمود محمد شاكر المصري  ،التام في اللغة

وله فیه مؤلفات  ،محمود شاكر حرستاني هذا متخصص في الجغرافیا ومواطن الشعوب اإلسالمیة
وله  ،وهو شخص فیه خیر. محمود شاكر متمكن في اللغة واألدب وأدر�ناه ،نافعة في هذا الباب

صغر  �طلٍب من الشیخ محمد محیي الدین عبد الحمید، �تبها في ،مقدمة �تبها لشرح األشموني
 طالبوما أظنه �كتب أفضل منها في نها�ة حیاته، �عني من صغره وهو متمكن، ولو قرأها  ،ِسنه

 ؟سنة �م؟ خمسة وعشر�ن على تار�خهمالعلم لتعجب �یف في ذلك السن، الشیخ مولود 
 :...طالب

من العشر�ن، فیه عجب، في هذه المقدمة التي �تبها في صغر سنه من أعاجیب ما ُ�تب في 
 .ها من جوالتكم وتقرؤونهاتستخرجو  أن و�إمكانكم اآلن ،الشأنهذا 

الطبعات �لها السا�قة �قول فیها الطبري: أما  ،الشیخ محمود شاكر حینما حقق تفسیر الطبري  
�عد، الشیخ وقف على نسخة صحیحة عتیقة فیها: ثم أما �عد، وعّلق الشیخ محمود شاكر قال: 

أدري إ�ش، وجرى الطا�عون للكتاب في الطبعات السا�قة على ثم أما �عد �ذا في األصل �ذا وما 
 جرً�ا على عادتهم وما ألفوه، هذا الكالم �قتضي أن �كون ثم أما �عد في جمیع النسخ، ،حذف ثم

 .ما ُیالم �مثل هذا الكالمفكون طا�ع یرجح هذه النسخة وآخر یرجح، 
ال: وما فیه و�عد، فالسنة أن �ق ،ثم هفیفي الثالثین موضًعا أو أكثر ما  :على �ل حال أنا أقول 

 أما �عد �ذا.
وأما حرف شرط، و�عد قائمة مقام الشرط، وما دخلت علیه الفاء هو جواب الشرط، واختلف في 

 أول من قال: أما �عد، على ثمانیة أقوال، على ثمانیة أقوال
ٌس قو ب أیوب الصبور وآدم جرى الُخلف أما �عد من �ان �ادًئا بها ُعدَّ أقوال وداوود أقرب و�عقو  

 وسحبان و�عب و�عرب، �م هم؟ 
 طالب: ...........

 ألني قلت ثمان؟ ال؟ أم تهم دعد
 طالب: ............

 . اجزاك هللا خیرً 
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أتي رؤ�ا مصدر رأى رؤ�ة مصدر رأى، رأً�ا مصدر رأى، فرأى � »أما �عد، فإن طفیًال رأى رؤ�ا«
، ورأى ة، رأى رأً�ا �عني برأ�ه وعقله وعلمه، رأى رؤ�ة �البصروالُحلمی ،للرؤ�ة البصر�ة، والعلمیة

 .رؤ�ا في المنام
�ذا و�نكم قلتم �لمة �ان �منعني �ذا و «أخبر بها من أخبر منكم،  »أخبر بها من أخبر منكم« 

لم  أّوًال �ونه »كان �منعني الحیاء أن أنهاكم عنها«، في �عض الروا�ات: »أن أنهاكم عنها
 هذه طبیعة ،و�ان یود أن �متنعوا ،ینزل علیه فیها وحي، و�ونه �ستحیي أن �منعهم �خبر ألنه لم

م له شيء من التعظیم م له شيء من التعظیم ،�شر�ة أن اإلنسان إذا قدِّ ذا هوهو ال یود مثل  ،قدِّ
و�ود أن �حسم المادة، لكنه �ستحیي أن یواجه هذا الشخص  ،ال یود مثل هذا التعیظم ،التعظیم
 أحسن إلیه بهذا التقدیر والتعظیم أن یواجهه �المنع، و�عض الناس عنده شيء من المواجهةالذي 

وقد �كون دافعه الخیر واالحتیاط فیمنع مباشرة، و�عضهم قد �غلظ القول على هذا  ،والغلظة
ر، �عض الناس �صیر سمحً   ،وال شيء ،وال �راهة ،ما فیه تحر�م ،ما فیه شيء ،االمعظِّم المقدِّ

ولئال �ذا، لكن �ستحیي من شخص  ،لئال �غتر ؛ر �ه نفسه تر�د أن ال �صل إلى هذا الحدو�قدَّ 
ا یرده، وأراد أن یبذل له ما �ستحقه من التقدیر، فیستحي من ذلك، ال سیما وأن المسألة ما فیه

اء وال یوحي �منع منها، و�ال لو ُوِجد الدلیل لما ساغ اإلقرار ال من ح هدلیل �منع، �ما هنا، ما فی
  من غیره.

�عض الناس �ستحیي من أن ینكر شیًئا فیه دلیٌل على المنع، هذا من النوع المعروف من الخجل 
ولیس من الحیاء الذي جاءت �ه الشر�عة، �ما �ستحیي أن ینكر على مرتكب المنكر أو �ستحیي 

 ....أن
ر هذا ذم ولیس على �ل حال تفصیل المسألة معروف. �ون اإلنسان �خجل وال ینكر المنك 

 .�مدح، بل علیه أن ینكر
هل �جوز لشخص مهما عظمت  »و�نكم قلتم �لمة �ان �منعني �ذا و�ذا أن أنهاكم عنها« 

والخضوع هلل  ،منزلته أنه �قابله شخص و�نحني له و�قول: أستحي أن أنكر علیه؟ ال، هذا خضوع
 فضًال عن �ونه �سجد أو شيء من هذا. -جل وعال-

 :...طالب
 

علیه -ولیس ألحد أن �منع ما لم یدل علیه دلیل، الرسول  ،مسائل الشرك مسائل توقیفیة هذه
علیه -، الرسول -علیه الصالة والسالم-لم �منع، حتى عرف الحكم  ،ما منع -الصالة والسالم
أن یرد على  -صلى هللا علیه وسلم-هنا �قول السائل: لو �ان المانع للنبي  -الصالة والسالم

جاء الحیاء أنه �ان �منعني �ذا  ،م: ما شاء هللا وشاء محمد هو الحیاء، جاء بها النصخطأ قوله
 ..لماف ّص، فلما لم �كن �منعه من قولهذا �الن ،ما هو �استنباط »الحیاء«و�ذا، في روا�ة: 
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وقوله: ال تقولوا أنا  ..من قول أحدهم �ا خیر البر�ة، ما هو بواضح كانت فلماذا لم �كن �منع
 »ال تفضلوا بین األنبیاء«جاء  ،من یونس بن متى، جاء النهي عن التفضیل بین األنبیاءخیر 

ْلَنا َ�ْعَضُهْم َعَلٰى َ�ْعٍض}والسؤال هل األنبیاء �منزلة واحدة؟  ُسُل َفضَّ ، ]٢٥٣[سورة البقرة: {ِتْلَك الرُّ
وال تقولوا: أنا خیر «هذا هو المقرر الشرعي، لكن متى �أتي قول: ال تفضلوا بین بین األنبیاء؟ 

 ؟ ماذاعند  »من یونس بن متى
 :...طالب

نعم عند احتمال ازدراء المفضل علیه؛ ألن یونس بن متى �الذات الذي جاء فیه الخبر من قرأ 
 -ل علیه و�زدر�ه و�ذمه، وجاء قولهفي سیرته أو من قرأ في تعامله مع قومه احتمال أن یتطاو 

أ سیرة یونس نعم معروف هذا، من �قر  ]٤٨[سورة القلم: ِب اْلُحوِت}{َوَال َتُكن َ�َصاحِ : -جل وعال
�عني ُ�خشى علیه أن یتطاول علیه و�زدر�ه و�قول من �اب االزدراء: محمد خیر من یونس، 

ْلَنا ُسُل َفضَّ {ِتْلَك الرُّ لئال �سترسل اإلنسان في هذا الباب، و�ال فالنّص القطعي  ؛ولذلك ُحِسم الباب
ة وأفضل خیر البر� -علیه الصالة والسالم-�محمد  ،]٢٥٣[سورة البقرة: َلٰى َ�ْعٍض}َ�ْعَضُهْم عَ 

 أشرف األنبیاء والمرسلین ال �شك في هذا. و البر�ة 
 :...طالب

 .ین؟ هذا حدیث ثانٍ أ
 :...طالب

 ین؟أ. حدیث ثانٍ 
 :...طالب

خبرلة ا رآها الطفیل بن س، والثاني رؤ�-صلى هللا علیه وسلم-ا جاء إلى النبي عن قتیلة أن یهود�� 
 على وزن حرملة.

 :...طالب
هذا حدیث ابن عباس بین الخبر�ن، و�الهما له عالقة �الیهود وأهل الكتاب، والحكم واحد، أما 

 سببه؟ مااإلشكال؟  ماابتداًء،  -علیه الصالة والسالم-حدیث ابن عباس أنكر النبي 
 :...طالب
ئت، ما شاء هللا وش :وا، ذ�رت هذا، أنا ذ�رت هذا، تقولون : ما شاء هللا ثم شئت، إذا أرادن �قولو 

 ؟-علیه الصالة والسالم-هل المقصود محمد ألنه أتى النبي 
 :...طالب

 -بيشاء هللا وشئت، لكن �قولون للنالصحا�ة ال �قولون ألحد �ائًنا من �ان: ما  لعل�منع؟  ماذا 
 ، احتمال.-علیه الصالة والسالم

 :...طالب
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 هإلى المخلوق، فی -جل وعال-مثلیة، والمماثلة ولو �صرف جزء �سیر مما �ختص �اهلل الند�ة، ال
 والمساواة من �ل وجه. ،مماثلة من هذه الحیثیة، وال یلزم المماثلة من �ل وجه

 :...طالب
 روان.  ا؟ ارفع صوتك �ا أ�ماذا

 :...طالب
 ؟-علیه الصالة والسالم-في عهده أم ن اآل

 :...طالب
ئلت سُ مسألة التي اللوا: هللا ورسوله أعلم، لكن هل أنت تقوله؟ ما تقوله؛ ألنه قد تكون الصحا�ة قا

 .-علیه الصالة والسالم-عنها مما ال �علمه الرسول 
 :...طالب

 هذه مسألة شرعیة في عهده ال شك أنه أعلم. لكن لو ُسئلت عن نوع من أنواع النباتات وال تعرف
 :؟ ألنه �قول-علیه الصالة والسالم-رسوله أعلم؟ حتى في عهده هل تقول: هللا و فحقیقته و�نهه 

 .»أنتم أعرف �أمور دنیاكم«
 :...طالب

 ما �جوز، شرك، إي. ،في عهده ن وال تقولو 
 :...طالب
الصحا�ة قالوها ولم  -علیه الصالة والسالم-شيء إذا �انت المسألة شرعیة وفي عهده  هما فی

لو  أعلم من غیره �مسائل الشرع، لكن -علیه الصالة والسالم-ه ُینَكر علیهم؛ ألنه ال �شك أحد أن
علم أحد أ  هُسئلت عن تفسیر آ�ة اآلن تقول: هللا ورسوله أعلم؟ عن تفسیر آ�ة؟ هللا ورسوله، هل فی

 بتفسیر القرآن؟ -علیه الصالة والسالم-من الرسول 
 : فیه مسائل: -رحمه هللا-قال  

صغر؛ ألن هذه أصل من األصول التي تتحد فیها الشرائع، األولى: معرفة الیهود �الشرك األ
 .في األصول تتحد الشرائع »نحن معاشر األنبیاء أوالت عالت، دیننا واحد«
ألنه صاحب  ؛الثانیة: فهم اإلنسان إذا �ان له هوى، هذا الیهودي فهم وألقى �سمعه لما �قال 

تنكر هذا، مع أنه �قع فیما هو أعظم هوى، و�عرف و�میز الشرك من غیره، ولما �ان له هوى اس
منه، لكن صاحب الهوى یدقق على ما �فعله خصمه و�ن �ان واقًعا فیما هو أعظم منه، مثل لو 
تأتي إلى شخص ال یواظب على الصالة مع الجماعة أو �صلي إن �ان �صلي، ثم یتحین 

هذه الفرصة، و�نكر  فرصة وهو في هذه الحالة مدرك للصالة �لها فیراك فاتتك الصالة، یتحین
ین أنت األ�ام الثانیة، عندك ما أتقول ما معك حق، هو معه حق، لكن  أن علیك، أنت ما تقدر

 هو أعظم من هذه المسألة.
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 :...طالب
 -ة والسالمعلیه الصال-و�ن �انوا من أهل األهواء نقبل، والنبي  ا، إذا قالوا حق� ا. إذا قالوا حق� نعم

 رعت قراءة آ�ة الكرسي قبل النوم. وشُ  ،وأقره ،»دقك وهو �ذوبص«قال في شأن الشیطان: 
ا لهذه المسألة وتهمه و�عتني به االثانیة: فهم اإلنسان إذا �ان له هوى؛ ألنه إذا �ان محتاجً 

ى تجده یهتم �ما یتعلق �فالن من الناس، و�نبه عل ،لیترصد فالًنا من الناس عله أن �قع في خطأ
یبحث عن  ،للجوازات ذاهبالكتبة شيء �ثیر من هذا النوع، واحد ما أخطأ فیه، و�وجد في 

، یبحث عن الشیخ فالن في سجله هل عنده سائق وخدامة؟ �قول: أنت تقر االختالط الشیخ فالن
وال  ،تبحث عن هذه األشیاءل تذهب ،عندك عظائم األمورففي بیتك؟ سبحان هللا! الهوى، و�ال 

 .ألمر، وما تدري عن �یفیة وضع هؤالء عندهمضطر لهذا ا فلعله ؟تدري عن ظرفه
، قال: وقد قال: ما شاء هللا وشئت »ا؟أجعلتني هلل ند� «: -صلى هللا علیه وسلم-الثالثة: قوله  
 لكنه أصغر، �قول الشیخ: فكیف �من قال:  ،شرك »أجعلتني هلل نًدا؟«

 ث العممسواك عند حلول الحاد ه             �ا أكرم الخلق ما لي من ألوذ �
 ،البوصیري في بردته، وهي قصیدة مشهورة، متداولة معروفة، في �ثیر من األقطار اإلسالمیة 

د یومی�   ا عندهم، وُتطبع طباعات مثل طباعة المصحف. مثل طباعة المصحف ُتطَبع. وُتردَّ
�قول البوصیري: �ا أكرم الخلق ما لي من ألوذ �ه سواك، أین هللا؟ وهل �ستطیع أن ینجیك 

لى وأتقى الخلق هلل، وأعلمهم �اهلل، وأكرمهم ع ،وهو أكرم الخلق -علیه الصالة والسالم-الرسول 
 هللا، هل �ستطیع أن ینجیك من الحادث الذي وقعت �ه؟ 

 ن �عده، �قول في البیت الثاني من البیتین: اوالبیت
 ومن علومك علم اللوح والقلم          فإن من جودك الدنیا وضرتها

، على �المه، -علیه الصالة والسالم-الدنیا �لها وضرتها اآلخرة �لها من جود النبي �عني  
ود وماذا أ�قى هلل؟ هل �قي هلل شيء؟ إذا �انت الدنیا واآلخرة �لها من ج .......ومن علومك علم

، شيء لم ُیذ�ر فیه، من علومه ه، وعلوم اللوح والقلم الذي ما فی-علیه الصالة والسالم-النبي 
جل -هذا من جوده، ولیس جوده، من هذه التبعیضیة، هذه األمور �لها �عني ما �قي شيء هلل و 

 . هاه؟ عنده أضعاف. هاه؟ شو؟-وعال
 :...طالب

ا نسب إلیهصیر بلد عند�م ما تعرفها؟ خالص، بلد یُ  يغیره، نسبة ألب ،ال ال ال ال ما حد، ال ال
 الصالح والطالح مثل غیرها من البلدان. 

�منعني �ذا «لقوله:  ؛أن هذا لیس من الشرك األكبر ،عة: أن هذا لیس من الشرك األكبرالرا�
غیر مقبول؟ الذي �منعه من بیان الشرك األصغر األكبر أال �منعه أم ، هل التعلیل مقبول »و�ذا

من بیان الشرك األصغر؟ شف التعلیل، أن هذا لیس من أنواع، �غض النظر عن خفائه 
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علیه الصالة -لم ینكره النبي  -علیه الصالة والسالم-عندنا، ال ینكره  ووضوحه، أمام قول
 أكبر لبیَّنه؟  األنه شرك أصغر ولو �ان شر�ً  -والسالم
 :...طالب

 ؛إشكال، اإلنكار واجب لألصغر واألكبر، وللذنوب والمعاصي، لكن ما هو منكر عنده أصالً 
م یدخل في حیز الشرك الذي �جب إنكاره ال ألنه لم یرد علیه دلیل، لم یدخل في حیز المنكر ول

 أصغر وال أكبر، ولو �ان متقرًرا عنده أنه أصغر لوجب إنكاره. فهمت قصدي؟
 :...طالب

؟ ما -علیه الصالة والسالم-�جب إنكاره، �عني لو �ان قوله: ما شاء هللا وشئت ألنكره النبي 
 .والوضوح في جملة واحدة، ما یتأتىالخفاء 
 :...طالب
 الكالم متجه، لكن یبقى أن اإلشكال قائم؛ ألن الشرك �جب إنكاره سواء �ان أصغر أو �هللا

 أكبر، �جب إنكاره سواء �ان أكبر أو أصغر، و�ونه لم ینكره ألنه من الشرك األصغر؟
 :...طالب
 ؟ �عني هذا النوع �حتمل إقراره؟ في حالة من الحاالت �حتمل اإلقرار؟ماذا

 :...طالب
بّین، �غض النظر عن �ونه أكبر أو أصغر، �عني أم لفظ واحد هل هو خفي  نعم؟ نحن أمام

ا؟ �له واضح الشرك الشرك األكبر ما �كون خفی�  ألیس من یتضح لو �ان أكبر؟ �كون أوضح؟
  األكبر؟
 :...طالب

ا جزء من ستة وأر�عین جزءً «الخامسة: أن الرؤ�ا الصالحة من أقسام الوحي، وجاء فیها النّص، 
في أول األمر ال یرى رؤ�ا إال جاءت مثل فلق  -علیه الصالة والسالم-ي بوالن »نبوةمن ال
 .الصبح

المسألة السادسة: أنها قد تكون سبًبا لشرع �عض األحكام أنها قد تكون سبًبا لشرع �عض  
األحكام �ما جاء في هذا الحدیث، وفي رؤ�ا األذان، عبد هللا بن ز�د، وجاءت في مواطن لكنها 

 .-علیه الصالة والسالم -نما اكتسبت الشرعیة �إقرار النبيها لیست من مصادر التشر�ع، إبذات
 .�هللا أعلم 
 وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 


